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  :يادداشت پورتال

آنھائيکه با آثارونوشته ھای مزدوران روس در افغانستان اعم از خلقی ويا پرچمی آشنايی دارند به نيکويی می دانند، که 
از اھميت بسزايی برخوردار بوده " حزب توده ايران" وچه ھم بعد از آن ، نوشته ھای ۵٧ۀ ثور نزد آنھا چه قبل از فاجع

به ھمين مناسبت نشر اين سلسله نوشته ھا . شان چيزی کمتر از مرجع تقليد نبود " رفقای افغانی"خود آن حزب نزد 
  :ايد دراينجا می آوريم تا باشد راکه حکايت از خيانت آن حزب به خلق ايران وجاسوسی برای بيگانه ھا می نم

  ــ عمق خيانت پيشگی احزاب وابسته به روس بيشتر اشکار گردد،
ــ شناخت از شيوه ھای فعاليت استخباراتی آن حزب با روسھا، ذھن خوانندگان ما را دراين زمينه بيشتر از پيش باز 

نھاد ھايی را در داخل مقاومت مردم ما عليه دشمنان نموده، در حد اعال متوجه باشند تا با مراقبت کاملترجلو نفود ھمچو 
  .تاريخی شان سد نمايند

  
  دوانیپيروز 

  
 

 حقيقت کتابچه
  ھمکاری ھای حزب توده با ک ج ب و جمھوری اسالمی

 ۵٧ در دستگيری و سرکوب انقالبيون و مخالفين در انقالب 
  

  سومبخش 
 
 

 حزب نفوذی عوامل
 ارتباط قرارداشت، مھمی درمقام وشخص بود مھم اگراطالعات.بودند وخبری کاراطالعاتی به موظف حزب بدنه تمامی
اط دراين بازھم کند، نفوذ درارگانی بود واگرتوانسته شد اوبرقرارمی با بود عضوآن که جداازارگانی ويژه ژه ارتب ا وي  ب
ازمان اصلی ازوظايف يکی .گرفت قرارمی حزب علنی شبکه ناحيه ولؤمس ی، س ار مخف اتی ک آن، وپخش اطالع  مھم
سيون ھای وسازمان دراحزاب چنين وھم وحکومتی دولتی ھای درارگان نفوذ ابود ازدرون اطالعات سبوک اپوزي  .آنھ

ورد ازمان احزاب درم ائی وس ه ھ وده حزب ازسوی ک ران ت رتبط راستگرايا اي ا م سم ب ا امپريالي ا ضدانقالب ي  طيف ي
دازارزيابی د می بران ه. ش وذی وظيف ا، نف ی اطالعات کسب و شناسائی ھ ن داخل ازمان اي ا س ود ھ ه ب ستقيم وب  طورم
رار اسالمی جمھوری حکومت ردراختيا اطالعات اين وياغيرمستقيم ا گرفت می ق ن ي اينفوذ ازسوی اطالعات اي ه ھ  ب

ه حزب ازطرف ورسمأ رسيد می مرکزيت ات ب ه اسالمی جمھوری مقام ه شد می ارائ ن ک  يکی داشت، امردونتيجه اي
ادجمھوری باجلب وديگرآنکه شدند می سرکوب وشوروی حزب استراتژيکی دشمنان اينکه ضا اسالمی، اعتم رای ف  ب
ه مناسب درزمان اطالعاتی، منبع ی يتوده ازماھيت جلوگيری برای اينکه يا شد، بازمی ترحزب وقانونی علنی فعاليت  ب
 دشمنان آنکه يکی داشت، امردونتيجه اين که شود مراجعه اسالمی جمھوری به مستقيمأ که شد می دستورداده نفوذی فرد

 آورد دسته ب اسالمی جمھوری درحکومت مھمی موقعيت ستتوان می نفوذی فرد آنکه ودوم شدند می سرکوب حزب
 .شد می فراھم حزب برای خوبی شرايط درنھايت که

ب، سلطنت ھایه ازگرو اطالعات ايران توده حزب ان، طل سته نيروھای کودتاچي ه واب وادارغرب، ب ران، حزب ھ  رنجب
ا مستقيم طوره به را ھا کمونيست اتحاديه ستقيم ي ارجمھوری غيرم ا داد، قرارمی اسالمی دراختي ه ام ازمان دربقي ا س  ھ
 داد، قرارنمی اسالمی رادراختيارجمھوری آنھا ولی کرد می آوری جمع را آنھا به مربوط واطالعات داشت ھائی نفوذی
ازمان – اقليت خلق فدائی ھای چريک سازمان -فدائيان طيف مانند سازمانھا زيرااين دائيان س ارگر راه – اکثريت ف  – ک
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ا بايد که دانست می خود ذخيره نيروی رادرنھايت خلق مجاھدين – انرزمندگ د، راجلب آنھ ذا کن وط اطالعات ل ه مرب  ب
 .داشت می خودنگه رابرای آنھا
 : درسپاه حزب ھای نفوذی - ١

 ندرزما. کند اعالم دارد، وکميته درسپاه نفوذ برای امکانی ھرکس که شده دستورداده مخفی سازمان به ۵٨ ازارديبھشت
ست اما نداشت، نفوذی ھا درکميته ايران توده حزب آن، اعضای ودستگيری مخفی سازمان سرکوب ان توان پاه درارگ  س
 :بودنداز عبارت که کند، نفوذ پاسداران

ه سپاه پرسنلی ولؤمس ـ الف رادرش تبريزک م ب ديم ازدوران ھ ازمان ازکادرھای ق د س ود نوي ه ب دھا ک  سازمان عضو بع
ن. کشورشد درغرب حزب نظامی مانساز ولؤومس نظامی رد اي وذی ف ان نف  پس نظامی سازمان سرکوب درجري
 .شد فرار به معززموفق دستگيری برادراودرپی اما. شد اعدام وسپس دستگير ۶٢ در حزب دوم ازضربه

پاه عضوساده - ب شورکه درشمال س ود، داده ازدست گندرج خودرا چشم يک ک ه ۶٠ درسال ب دند اومشکوک ب  ش
 درسال ھمه اين با شد، مشغول تجاری آزاد شغل به ازاستعفاء پس داد، اودستوراستعفاء بهزني نظامی روسازمان نوازاي
 .دستگيرشد ۶٢
ران سپاه عضواطالعات - ج ه درتھ رادری ک ه داشت اللھی حزب ب واره ک د ازجانب ھم ه شد، می اوتھدي ين ب ل ھم  دلي

 .دستگيرشد ۶١ اودرسال درنھايت اما.دھد استعفاء هک ازاوخواست قضيه ازاين اطالع با نظامی سازمان
رادی حزب علنی ازشبکه بودند، حزب نظامی  مخفی عضوشبکه نفرکه سه ازاين گذشته - د پاه نيزاف وذی درس د، نف  بودن

 .کرد اشاره ؛است بوده مجلس ازمحافظان چنين وھم خمينی خانه ازمحافظان که فردی به توان می ازجمله
 جمعيت نماينده چنين وھم ارامنه ونيزنماينده اساسی قانون خبرگان درمجلس يھوديان نماينده : رمجلسد حزب نفوذی-  ٢

رھيچ اين البته.بودند توده حزب ازاعضای اسالمی، شورای مجلس دوره دراولين ھا آسوری اه دونف ا گ ازمان ب  مخفی س
 .بود مرتبط گاليگ با ھا آسوری ونماينده برقراربود عموئی با آشوت ارامنه نماينده ارتباط .نداشتند ارتباط

 : دولتی ھای درنھادی حزب نفوذی - ٣
ود داده نفوذ ھا وزارتخانه وزيرومديرکل معاون وسطح دولتی ھای رانيزدرارگان افرادی حزب ه. ب دا ازجمل دی ناخ  احم

 .کند فوذصدرن ودفتربنی خارجه وزارت در شد موفق داشت، عضويت حزبی درمحفل که دريائی افسرنيروی
 : طرفدارسلطنت وکودتاچيان طلب سلطنت ھایه درگرو نفوذی-  ۴

روی بازنشسته ناخدای يک" ح" ھمسرناخدا – الف ائی ني وذی يکی دري ود حزب ھای ازنف ه ب ل ک ازيگرفيلم ۵٧ از قب  ب
ه رقرارکندب گرا راست محافل با خودرا ۀرابط وتوانست شد ھودارحزب ۵٧ از پس و بود کافه ورقاصه تبليغاتی ھای  وب

وذ طلبان سلطنت فعال مخفی درتشکيالت حزب رسمی نفوذی عنوان د نف ن اصلی رکن ويک کن ل اي  سرنخ. شود محاف
 .داشتند ارتباط احمدی ناخدا با وھمسرش ناخدا اين. گذاشت دراختيارحزب زن اين را نوژه کودتای اصلی
ه کند می چيانکودتا مخفی تشکيالت وارد را حزب علنی دونفرازاعضای زن اين دام نيروھای درليست دو آن ک ده اق  کنن

ان اسالمی جمھوری مقامات دايمأ کيانوری .گيرند قرارمی کودتا ان اطالعات رادرجري د قرارمی کودتاچي  درضمن دھ
 هکنند اقدام نيروھای وارد زن ھمين ازطريق نيز سپاهافراد دونفراز که جا تاآن. کند می نيزمعرفی خودرا اطالعاتی منبع
وده شود، می تقسيم آنھا بين مزدوری پول حتی .شوند می ی قرارب ران نيروئ ه ازتھ وژه ب رود ن اه وازدرون ب وژه پايگ  ن

 را شده تعيين ھای ومحل آمده تھران به ازنوژه جنگی ھواپيماھای با آن دنبال وبه شود تصرف وپايگاه بازکنند را نيزراه
اران د بمب ام شب.کنن ی، درلحظه ھنگ ات حکومت اینيروھ قطع ان عملي ی کودتاچي اتی ونيروھای راخثن ا عملي  را کودت
 .شوند دستگيرنمی شبکه تمام ولی. کنند دستگيرمی تھران به اعزامی عنوان به و درپايگاه

ه بود شده ريزی برنامه دھد، انجام امريکا قراربود که عملياتی با ھمزمان طبس درجريان ۵٨ ماه ارديبھشت۵ در - ب  ک
اتی هشبک ازداخل ام عملي ن. شود انج بکه دراي ته وجود حزب نيزعوامل ش ه داش اراين سرانجام ک ات اخب دا را عملي  ناخ
انوری به موقع خبربه ولی رساند می حزب به احمدی دی رسد، نمی کي ستقيمآ ناچارخبررا احم ی هب م د صدرمی بن  دھ
دازعمليات وروز انوری بع ين کي داربا اطالعات ھم ی رادردي د اومی صدربه بن ی. دھ ع صدربه بن اتی منب  اطالع

ان، ازسوی. شود می واحدمشکوک روزان، ديگرعطاري ليمی ف ه س ل انقالب کميت رده تأسيس ارتش در ۵٧ از راقب  ک
 داشته خاصی موقعيت عطاريان دليل ھمين به بودند، داده تحويل انقالب رابه ھائی پادگان ازجمله داده نيزانجام وعملياتی

دازانقالب ده وبع شکريکم فرمان ا گاردشد ل ده آغازجنگ وب اه فرمان د غرب قرارگ شاورعالی ازآن وبع اع م  وزيردف
ان به "قدوسی" جريان دراين. کرد می شرکت نطامی شورايعالی کارشناسی درجلسات دفاع وزارت ازطرف.بود  عطاري
د می درطبس امريکا وھواپيمای کوپتر ھلی که کند اقدام طبس جريان به رسيدگی برای که داد حکم ده و مان  ارتش فرمان
ران ه دستوربمباران اي د را منطق ن ودرست ميدھ انی اي ود زم ه ب ده ک پاه فرمان ائم س رای ق ا تجسس ب ود درآنج  ب

ا ازطرف که بود اين حثه وب شد کشته ايران ھواپيماھای ودراثربمباران ه امريک وذی ب ا ھای نف  چراغ درارتش امريک
د مشخص حزب ھای نفوذی ازسوی .بود صدرداده رابنی دستوربمباران درواقع.بود شده سبززده ه ش د ک ل درچن  روزقب
 ازخيانت عطاريان گزارش .بودند رابرچيده وقم تھران اطراف ھوائی ضد بمباران اضطراری ھای سايت طبس ازقضيه
ادمھربود، با آن رياست که کرد می حکايت ارتش ستاد ع ش ام درواق ات ازشکست پس ساعت٢ رمزی پي  ازسوی عملي

ا ارتش سپس و شود می داده راديوامريکا ی ھواپيماھ اقی کوپترھای وھل ده ب ائی مان اران درطبس امريک د می رابمب  کن
ام کشورعمليات درداخل که بود ای ازشبکه حزب اطالعات. اجرای پس داد، می راانج تاد وخيانت طبس ازم ش، س  ارت
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ان ان گفتگوھای درجري انوری، بھشتی مي د می بھشتی وکي ه ااطالعاتتانشم :گوي ال راب ی ديگری ھای کان  غيرازبن
 .بود دفترخمينی ھا کانال اين البته که.صدربدھيد

وژه ازقضيه سال يک گذشتزا پس - ج ه شخصی ن ام ب ازمان مينوازاعضای ن ی س ا مخف دريکی ب تانش پ ه ازدوس  ک
 می حزب به را مربوطه تالعاواط کند می نفوذ شبکه درآن دستورحزب وبه شده آشنا بود، نوژه مانده باقی عضوشاخه

د زاين وحزب دھ ا را اطالعات ني ی ب ع معرف ه اطالعاتی منب اند می دادستانی خودب تانی. رس ه دادس ه جز ب  مينوھم
 .گريخت شوروی به حزب ازسرکوب وپس پيوست حزب علنی شبکه مينوبه ماجرا، بعدازاين. کند رادستگيرمی

 : سياسی مختلف درگروھھای نفوذ
 به بعدھا ای توده افراد اين البته داشتند، اشتغال آن درروزنامه چنين وھم اسالمی جمھوری دردفترحزب زوج يک - الف

 .پيوستند ايران خلق مجاھدين سازمان ھواداران
وذ داريوش ملت درحزب حزب مخفی سازمان نفرازاعضای يک - ب رد فروھرنف ان ودرسازمان ک ال آن جوان  شده فع

شريه والنؤوازمس ان سازمان ن ا جوان ه داد بارگزارشی يک. شد آنھ ا ک وم فروھرب اری ق رده تماس بختي ه برقرارک  ک
راد روابط تشکيالت ازسازمان، کاملی اطالعات فرد، آن اطالعات به اتکاء با کيانوری. کنند برپا شورش  وکارھای واف
تگيری قضيه اين. گذارد می دراختياردادستانی را ھا بختياری با تماس ھای وبرنامه درپيش ررا دس ه ب ۶٠ درسال فروھ
 .داد انتقال علنی شبکه به خودرا اطالعات نيزمنبع حزب.داشت دنبال
ازمان ازاعضاء فردی درتھران - ج ی س ه حزب مخف ين دمکراتيک درجبھ ری مت وذ والھيجی دفت رد، نف ين ک ا ھمچن  ب

 .رساند می حزب رابه اطالعات که داشت ھمکاری پاکنژاد شکرهللا
ا حزب عنصرنفوذی .شدند ايران درحزب نفوذ به موفق مخفی، سازمان ازاعضای ۵٨ درسال - د شين ب از جان ه بخيت  ب
 .ميداد دادستانی به را واصله اطالعات حزب که داشت تروريستی عمليات گروه اين .داشت ارتباط خادم ابوالقاسم نام
 اطالعات مجموعه ۶١ درسال و کرد وذنف رنجبران حزب مشھد درشاخه ۵٨  ۵٩ درسال توده حزب مخفی سازمان - ھ

 .قرارگرفت سپاه دراختيار دستورحزب به سازمان اين تشکيالتی چارت اطالعات وھمچنين
ودن تعقيب تحت علت به ۶٠ دوم درنيمه داشت، شرکت آمل درجريان که کمونيستھا مؤثراتحاديه ازاعضای یيک - و  ب

ه وریکيان آورد، پناه توده حزب به ازبستگانش يکی توسط ه اوگفت ب اه شرط ک ه دادن پن ن ب ه است اودراي  اطالعات ک
 تحويل دادستانی به خودش نام به را اطالعات نيزاين وحزب قراردھد رادراختيارحزب کمونيستھا واتحاديه آمل جريانات

 .شد انجام ترتيب ھمين به بطورکامله  پروسه اين داد، خواھد اورانجات حزب وسپس دھد
ق فدائی چريکھای سازمان ھای ازدسته يکی دررھبری دآذرنگسعي ۵٨ درسال  -ز ل خل شعاب قب وذ ازان رد نف  وبحث ک

دائی چريکھای سازمان ۵٨ دربھمن رساند، می حزب به را سازمان رھبری درون ھای وم ف ی پلن د مخف ه برگزارکردن  ک
ا وگفت پلنوم اسناد کليه که شد موفق آذرنگ سعيد داشتند، شرکت درآن باال کادرھای ه را وگوھ انوری ب ل کي د، تحوي  دھ
ه گرفت صورت رسمی علنی چاپحانه دريک کارچاپ اما نمود، آن چاپ ولؤمس را مخفی نيزسازمان کيانوری أ ک  اتفاق

واداران يکی ا ازھ ه درآن چريکھ ارمی چاپخان رد ک رای را موضوع و ک ازمان ب ای س دائی چريکھ زارش ف د، می گ  کن
د، می راجعهم جزوات دريافت برای دونفرازحزب ام کنن ل درھنگ ده چاپ جزوات تحوي ازمان ش ا س ه چريکھ ل ک  ازقب

 لحظه ھمان اما.کنند می آزاد اورا روزشکنجه٣ از پس ربايند می را کنندگان ازمراجعه يکی بود، حضوريافته جا درآن
ه به کنندگان ديگرازمراجعه يکی ه چاپخان د می مراجع د، می دريافت را وجزوات کن شاش باعث جزوات پخش کن  اغت

 سعيدآذرنگ که ای کميته جريان بعدازاين مدتی .شد سازمان اين درانشعاب مھم وازعوامل چريکھا درسازمان ودرگيری
 گرايش حزب به من : گويد ومی کند می بازی نقش دستورحزب به سعيد. بپيوندد حزب به گيرد می تصميم بود عضوآن
 .شود می جدا گروه وازاين ندارم
 اطالعات کسب به موفق ولی شود، می خلق مجاھدين ملی درجنبش نفوذ به موفق مخفی، ازسازمان فردی ۵٨ سال-  ر

دين سازمان که ۶٠ سال. نشد حرکتی وانجام ه مجاھ رادی واردشد، فازنظامی ب دين اف بکه توسط ازمجاھ ی ھای ش  علن
ا داشته را تيمی یھا درخانه شرکت احتمال که ازمجاھدين دسته آن شدند، می شناسائی حزب ومخفی  می حمل اسلحه ي
ی ازشبکه ھا نفوذی کردند، می راشناسائی تيمی ھای خانه کردند، می معرفی حزب به را نمودند  می الؤس حزب مخف
ه را اطالعات بايد آيا سوزد، می شود، اگرديراستفاده روزميباشد، اطالعات مجاھدين اطالعات بايدکرد؟ چه که کردند  ب

ه داد می رھنمود مخفی وسازمان پرتوی به کيانوری رابطه دراين ؟ نه يا داد اسالمی جمھوری ن ک ط را اطالعات اي  فق
 .بدھند را مجاھدين به مربوط اطالعات حاکمت به که نيست اين فعأل حزب سياست زيرا بدھند، حزب به بايد
 .شد می بودعمل مجاھدين با دررابطه که ای شيوه پيکارنيزھمان درمورد - ت
ه است توضيح به الزم نبود، نفوذی به احتياجی ھيچ خلق فدائيان اکثريت مورددر - ی ری ک ن رھب ان اي ه جري ژه وب  وي

ه حزب به يورش احتمال که اعتقادداشت کيانوری ولی داشتند، را حزب به پيوستن نگھداراشتياق فرخ ه ب  ارتباطات بھان
ی وجوددارد، جاسوسی ال ول رای اکثريت تحمل احتم ان مدت ب شترازجانب زم ه دارد، وجود حاکميت بي ن ب ل اي  دلي
ا اکثريت سياسی تأھي لساتج ولی. تراست منطقی نگيرد صورت تشکيالتی وپيوند اگرادغام ران ای ضورعدهح ب  ازدبي
ازمان ھای وشھرستان ھا بخش ھای وکميته ايالتی ھای کميته درجلسات ازحزب افرادی. شد برگزارمی خوب دائيان س  ف
رای ود ب ا، هب رھنم ال آنھ اختارچريکی انتق ه س اختارحزبی ب ق س ا ومنطب د، می شرکت حزب ب دگان کردن  حزب نماين

رد می اداره را سازمان حزب واقع ودر دادند می رھنمود چريکھا رھبری وجلسات ھا درکميته رام حزب ازجانب. ک  بھ
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ه حزب مرکزی عضوکميته دانش سات يک ای ھفت ه باردرجل ولتن تحريري ی ب ازما داخل  ميکردو شرکت اکثريت نس
 کنند می الؤازجوانشيرس حزب رھبری با مشترک ازجلسات يکی در اکثريت رھبران ۶١ سال.داد می الزم ھنمودھایر
ن به نداريم، ماعضونظامی که ميکند جوانشيرعنوان دارد، مشی خط چه ھا ونظامی ارتش اعضای درمورد حزب که  اي

د می خودقطع نظامی وھواداران اعضاء با خودرا ارتباط نيز اکثريت سازمان ترتيب ا. کن ی ام ا را لهأجوانشيرمس وقت  ب
د می اطالع اکثريت به حزب دھد، می نظرديگری کيانوری کند، می مطرح کيانوری ه دھ ه نظامی اعضای ک  خودراب
ستعارحس نام با اکثريت دبيران اعضای از يکی جوانشيربا ازطريق پرتوی دھند، تحويل حزب نا م ن. دشو می آش  دراي
ت، می تحويل را اکثريت سازمان عضو افرادنظامی حزب، مخفی سازمان رابطه، دھا گرف ا حزب مخفی سازمان بع  ب
زرگ چاپخانه يک درموردايجاد اکثريت ی ب ا مخف ول ب ات پ ی اکثريت وامکان ه مشترک درخدمت ول زی برنام  می ري
ری ازدستگيری پس حسن کند، می برقرار ارتباط حسن با ۶١ دوم ازنيمه پرتوی کردند، ه حزب رھب  رود می خارج ب
ان تا ۶١ ازنيمه تدريجه وب وجودداشت رابطه اين کيانوری ازدستگيری پس وحتی تگيری زم انوری دس  اول وضربه کي
 می داده حزب به افراد اين با تماس پارول اکثريت سازمان وازسوی شوند می معرفی حزب نظامی سازمان ربه نف ٢۴
 است برقرارشده حزب با ارتباط که نشود گفته افردا اين يه که شد قراربرآن چراکه نگرفت، تماس آنھا اب حزب اما شود،

تند ه وقرارگذاش أمين نيزازاکثريت اکثريت نظامی اعضای لؤوکادرمس ک  وليتؤمس تحت ولينؤمس شودواين ت
 که نظاميان با کارمخفی کادرمناسب د،نش موفق اکثريت سازمان که دليل اين به قرارگيرند،اما حزب نظامی کادرسازمان

ه مورد دراين اکثريت نفرازکادرھای يک وتنھا کند معرفی حزب به نباشند، شده شناخته ی حزب ب ا شد معرف ارول وب  پ
ا ،دکن معرفی کادررابط اکثريت قرارشد بعدی تصميم به بنا ولی بود، دراختيارحزب افسران اين تماس به مربوط ھای  ب
ه تماس حزب بازجان افراد آن شد گرفت ط ن ا وفق انگيری پارولھ ه الزم قرارداشت، دراختيارجھ ه است توضيح ب  ٢٠ ک

 محاکمه جزب ازنظاميان جدا ديگری دردادگاه دستگيرشدند،ولی حزب دستگيری درجريان اکثريت عضو نفرازنظاميان
ه نشدند اعدام کدام وھيچ شدند اه ھای حبس وب شد،نيزد شدند،چاپخانه محکوم مدت کوت اط اول، ازضربه پس ايرن  ارتب
 رھبران بقيه محافظت به پرتوی گرفت، می انجام وحسن ھاتفی رحمان توسط دسورجوانشير، به دوسازمان ميان رسمی
 .پرداخت می مخفی سازمان واداره حزبی
ه" تيپ ماندهفر ومعاون بود داده مردم تحويل را سبزھا کاله پادگان درانقالب سبزبود، کاله سرھنگ ، کبيری بيژن  نوھ

ه ارتش ازفرماندھان وعمويش بود درزنجان حزب سازمان ولؤمس درگذشته او پدر بود، شده سبزھا کاله"  دمکرات فرق
ود آذربايجان ه ب ه آن ازشکست پس ک دام فرق ده اع ود ش وادارح خود و ب ود، بزاوھ دھا ب ه بع ازمان حزب ب ی وس  مخف
بکه. پيوست ی برادراونيزدرش ال حزب علن ود فع ه ب ه او ک ل مخفی سازمان نيزب ازمان ولؤومس منتق ی س ن مخف  ودراي
 شناسائی بود، مھمی اطالعات منبع که کبيری خواست نمی حزب. روبوده روب خطرناکی موقعيت با ھا شبکه
ه افراد اين که داشت اعتقاد حزب ،نظامیی ھا نفوذی درموردھمه ھمچنين شود، ری وازجمل ستقيمأ کبي ه م  شھری ری ب
 ری چراکه بھترسازند، شھری ری نزد خودرا موقعيت وھم بگذارند درجريان اورا وھم کنند مراجعه ارتش دادگاه رئيس
 کبيری برانداز، ھای شبکه اين ودستگيری آغازسرکوب صورت در که قرارشد ھمچنين .است نيرومندی شخص شھری

ری شود توجيه او دستگيری عدم تا وکناررود، جداشده ازآنھا ای بھانه به داد کبي ادی تع  مخالف نظامی ھای ازشبکه زي
دازجمھوری وداد را اسالمی وبران روه سه ازسرکوب پس .ل ن گ بکه ازاي ا، ش ود ديگرصالح ھ ه نب ری ک ه کبي  آزادان

ه شک زيرا برود، سرکارسابقش د انگيخت، برمی را ھم ه خودرا باي وان ب ه شخصی عن  است حکومت تعقيب تحت ک
ه. گذاشت درميان شھری ری با را اوموضوع .داد یم نشان دارد، مخفی وزندگی ن ب تاد شھری خاطرری اي  ارتش ازس
وان به محرمانه را کبيری که خواست ه مأموريت عن اه ب تند، ارتش دادگ ی بفرس د ازنظرظاھروانمود ول ه کنن ری ک  کبي
 وحساب جعلی اسنامهشن گرفت، می تماس شھری ری با فقط کارحاضرنشد، محل در کبيری بنابراين. است شده متواری
اده او نام به جعلی بانکی د، آم ه ماشين کردن ارش وخان تند دراختي ا گذاش ه ھمسروفرزندش وب دگی ب  پرداخت، مخفی زن

 .بيشترشد او به طلب سلطنت گروھھای اعتماد درنتيجه فرارشده، به موفق که بود شايع ھم درارتش
رد برخورد جريانی به شخص اين وازطريق بود آدم مرزی درکارقاچاق که شناخت می رادرايالم شخصی کبيری ه ک  ک

ا سرانجام است، وصل زاده قطب به جريان اين سرنخ که برد پی ات زاده قطب ب رد مالق  سکونت درمحل زاده قطب. ک
ه که گاردمخصوص با ای مصادره ازکاخھای ودريکی خود ا ھم د، می محافظت را ج ه دستگاھی کردن ه ب  شاھان گون
ه را خود کبيری .بود زاده قطب اعتماد مورد خيلی کبيری معرف يابد، می ادامه ديدارھا. بود خودساخته برای وان ب  عن
ازمان يک مرکزی شورای ازاعضای يکی سترده س ه نظامی گ سران ک ادی اف اردارد، زي ی دراختي د، می معرف  کن

ائی صحبت شود، می جلب زاده اعتمادقطب اط ھ ا درارتب ا ب ام وچگونگی کودت رد، می ورتص آن انج  زاده قطب گي
ه را ماجرا کبيری شود، می کبيری نظامی ولؤمس ديداربا خواھان وی يعنی نظامی درسازمان خود ولؤمس ب  می پرت
 اورانيزجلب وموافقت بدھيد پيشنھادرا ھمين شھری ری وبه کنيد استفاده عطاريان از که است اين پرتوی پيشنھاد گويد،
ستقيم ارتباط شھری ری با دستورحزب به طاريانع که بود ديگرمدتی ازسوی کيند، ه م رده وجداگان ود، برقرارک ی ب  ول
ه.نداشت اطالع مسئله ازاين کبيری ه ھرحال ب ا طورکامل ماجراب ان شھری ری ب ته درمي  شھرنيز ری شود، می گذاش

ی زاده طبق به خود سازمان ولؤمس عنوان به را عطاريان کبيری، کند، می موافقت طرح اين با خوشباورانه  می معرف
يس که گويد ومی دھد می خودراتوضيح کندوطرح می نيزاعتماد زاده قطب کند، ان يکی رئ تادارتش یھا ازارک  رکن س
ه مشرف درجماران ای وخانه تھران دراطراف توپخانه امکانات به وآنھا دارد اوارتباط با ۵ يا٢ ه ب ی خان ز ،خمين  مجھ
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ازارھم شريعتمداری وبا گرفته تماس پالمه اوالف با.دارند کشورارتباط از خارج وبا ھستند ستند آھنگ وب  زاده قطب. ھ
ه را کودتا نھائی طرح ن ب ه شرح اي د می ارائ ه دھ سات ک الی شورای جل اع ع د دف ه يک وقت ھرچن ی باردرخان  خمين

د می توپخانه با اورا خانه زمان درھمان آنھا شود، می برگزار د می تصرف را ومراکزحساس کوبن  شريعمتداری ،کنن
ز و در ني ون رادي ن وتلويزي ات اي د را عملي د می تأيي ا کن رد می صورت وکودت ی .گي ای يعن ه واقعی کودت ی ک  خمين
ام از وخونخواھی ھواداری به که ظاھری کودتای ويک شوند می کشته والنؤومس ان ام ثأل کودتاچي رده سرکوب رام  ک
 :گفت می زاده وقطب کند می صحبت سيما و ازصدا دهزا وقطب ازکودتاچيان طرفداری به وشريعتمداری اند
 کبيری. بود زاده وقطب شريعتمداری رابط شريعتمداری داماد. است کرده تأييد واوھم گرفته نيزتماس زنجانی هللا آيت با

د می شھری ری به را عمليات اين گزارش وعطاريان اجراوا دھن ه را ونيزم ی ب اند می خمين ی. رس اورنمی خمين د ب  کن
ری به شھری ری خواھد، می سند که گويد میو د، می کبي د گوي ای باي د ضبط را زاده قطب حرفھ ارديگرکبيری. کني  ب

وده خراب دستگاه که فھمند دمی دوبع رون می زاده قطب منزل به صوت ضبط کيف با وعطاريان ه ب  راضبظ ای وگفت
د يک شوند مجبورمی.است نکرده ن بارديگربرون ارمتن واي ا را خود ھای صحبت ب د می ضبط زاده قطب ب  وری کنن
 جريان اين با که شريعتمداری جزء به هللا ازآيت بعضی راپيش احمد اونيزحاج. دھد می تحويل خمينی به را نوار شھری
 و کبيری به ھزارتومان ۵٠٠ وجه سه مرحله درسه زاده قطب. خودراکناربکشيد که گويد می و فرستند می داشتند تماس

ود خواسته ازآنھا زاده قطب دھند، می شھری ری به را مبالغ وآنھااين ھدد می عطاريان ه ب وب ک ادررا از يکی درجن  بن
د شناسائی ه کنن رای ک ا ب تند اسلحه ازخارج آنھ اتی وبالفاصله بفرس ار شھری ری ازسوی امکان ری دراختي  وری کبي
تگيرمی را ھمه د،شو می گرفته سرکوب به حکومت تصميم قطعی درلحظه شود، می گذاشته شھری دو دس ه از کنن  جمل
اد زاده قطب ه دامادشريعتمداری را، شريعتمداری ودام ونی مصاحبه شرط ب داقطب. شود می آزاد تلويزي  زاده ابت

ه نظامی افراد چندنفراز شود، می لهأمنکرمس ا ک ستقيمأ زاده قطب ب تند، رابطه م ه وازطرفیرشوند می دستگير داش  ب
ه راھم) وعطاريان کبيری(ديگر بخش که گويند اومی د، گرفت ازھم زاده قطب ان د، انکارمی ب ه کن  شھری ری دستور ب
ان شود،بعدازاين می اعتراف مجبوربه زاده قطب کند، رومیبه رو زاده باقطب زندانی عنوان رابه کبيری اره جري  دوب
اوداری يک با سرمايه تومان ميليون سه شھری ری بعدازآن شود، می مخفی کبيری ه گ ری راب پارد می کبي ا س  بيکار ت
 .نباشد

ه شخصی سپاه. کند می معرفی سپاه اطالعات رابه کبيری شھری ری زاده قطب بعدازجريان ی راب د می اومعرف ه کن  ک
ن به کبيری انتخاب نفوذشود، بايددرآن که است جريانی يک سرنخ اطربود اي ه خ ا ک ورد شخص اوب پاه م نائی نظرس  آش
ه درنھايت که شود برقرارمی کندورابطه می مالقات او با تصادفأ کندکه می يزیر برنامه کبيری. است داشته ورفتن ب  ل
  .شود نيزمنجرمی شبکه اين

دائی پرتوی ھاتفی، خودبا مشترک درجلسه کيانوری ۵٩ درمرداد د می مطرح وخ ان يکه ک کن دازی جري  بمب و بران
ا ھراطالعاتی وتاکنون کرده راشناسائی گذاری ه ازآنھ ت ب سته است، داده انیدادس د، نتوان د، برخورد درست ان ی کنن  حت

د ومی دھند می ادامه کارشان به آنھا کنند، پيگيری را جريان ريشه تا اند نشده موفق ولی اند، چندنفررادستگيرکرده  گوي
ائی دارد، رابطه خارج به وابسته براندازی شبکه با که ساواکی شخصی اکنون که ه شده شناس هدرنمااست قرار ک  زجمع

ذاری بمب د گ رده نيزموافقت وقدوسی کنن ن ک وی روقرارشده وازاي ازماندھی را لهأمس پرت د، س ه کن ن ک  شخص اي
ته مشارکت دادستانی با آن از بازجوئی ودر رادستگيرکرده ند داش راراين باش د وق ه ش ه حزب مخفی سازمان ک اق ب  اتف

 .دھد انجامرا زاوا بازجوئی تنھائی به ولی رادستگيرکند، شخص اين دادستانی
انوری شخص اغ يک کي ه ب وان راب ازجوئی حبس محل عن رد، انتخاب وب ان ک زل شب ھم  راتحت شخص آن من

وی با تلفنی کيانوری روزبعد صبح د،گذارفرارنکن وبمب ساواکی فرد اين که نظرقرارداد ذارد، قرارمی پرت د روز گ  بع
انوری شوند می حاضر کيانوری سرمالقات مخفی ازمانازس مسلح افرادی با ھمراه وھمچنين سواربرماشين پرتوی  وکي

 ماشين با وديگران وپرتوی شود سوارمیا ر دادستانی ماشين کيانوری جا درآن برد، می دادستانی محل رامستقيمأبه نھاآ
م اران،وپاسد دادستانی ونماينده کيانوری موردنظر ساواکی خانه درب درمقابل، آنھا دنبال به مخفی سازمان به متعلق  ھ
ارآن محل ازبازرسی پس دھد، می نشان را محل کيانوری شوند، می پياده آنھا دنباله ب ودوستانش پرتوی چنين رد وانب  ف
اله ب حزب مخفی سازمان چنين وھم دادستانی چندماشين گذارند، می دادستانی درماشين را م دنب د، می ھ ی رون ه وقت  ب

 ازدادستانی فردرا آن گذارندکه منتظرمی را ودوستاتش وپرتوی کند می ترک را آنھا کيانوری رسند، می دادستانی محل
ل بازجوئی برای د، تحوي ا بگيرن ا ت ا آنھ ازجوئی ساعت ٢۴ مدت ت دوپس ازاوب ه اطالعات ازکسب کنن تانی اوراب  دادس

رد عصرھمان بازگردانند، اواکی روزف ل را س وی تحوي د می پرت يد دھن د می ورس را پاسداررا ويک گيرن  می او هھم
ود، نکرده مشخص را مکانی کيانوری چون فرستند، وی ب ه پرت ه ای ازخان رای قصدداشتند ک ه ب تفاده مخفی چاپخان  اس
رزمين است بوده دراختيارحزب بودکه شده معلوم و بود لورفته محل آن ولی کنند، ه آن ونيززي وده، آگوستيک مجھزب  ب
 .کنند می استفاده
د، جامی آن پاسداربه يک بندھمراه چشم رابا زندانی ه شخصی ازماشين برن ود، مکان آن صاحب ک تفاده ب د، می اس  کنن
ه ھمان رادرزيرزمين بازجوئی بود، ماشين ھمان عقب درصندوق ھا سالح د، می شروع خان ان در کنن ايق ھم ه دق  اولي

رد، می ھجوم خانه آن به محل کميته بازجوئی، ؤثرنمی توضيحات ب د افرادرام ام بينن را وتم ا را داف ان ب اواکی ھم ه س  ب
ه د، می کميت ه، بازرسی درحين برن وی خان تفاده ازفرصت پرت رده اس ه ک ازمان اعضای وب د می مخفی س ه گوي ام ک  ن
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د، ديگری وسخنی دارند مأموريت وبگويندازدادستانی مستعاربدھند ا نگوين ه آنھ ه راب دوپس می کميت ه ازآن برن  دوروزب
ر۵ واسامی دستگيرکرده را دمکرات منحله حزب مخفی شبکه که نويسند می ھا درروزنامه.شوند می منتقل اوين ام(نف  ن
شر دموکرات حزب اعضای عنوان رابه) مستعارآنھا ھای د می منت ی.کنن انی عل ا کت رد آن ب اواکی ف ه يک حدود س  ھفت

لول دريک دانی س اواکی وآن شوند می زن ه س د نمی ک ه دان ی ک انی عل اآن کت روه نيزب ازجوئی گ وده ب  دوست است، ب
 درھمان شخص اين دھد، می دادستانی به نامه يک طی وسپس گيرد فردمی راازآن اطالعاتی کتانی شوند، می وصميمی
 صحبت الجوردی با رود، می دادستانی به مخفی افرادسازمان آزادی برای مرتيأ عموئی ازسوئی شود، می اعدام دوران
م داده انجام غيرقانون اعمال چون شوند، اکمهمح افرادبايد اين که گويد می الجوردی کند، می ستعارداده واس د، م  پس ان

روه اين نفراز يک دستگيری ازدوماه ی شود، می شناسائی پاسدارزندانبان يک توسط گ ی ول وئی توصيه رغم عل  عم
د خودم ولؤمس بايد که کند می واعالم بگويد خودرا واقعی نام شود، حاضرنمی عموئی درمقابل بازھم  اوتنھاکسی(بگوي
ه راتالحظه خودش نام بودکه ا بودوسرانجام آخرنگفت ی ولشؤمس توصيه ب انی عل د، رامی اسمش کت  ازعکس پس گوي
ند عباس کتانی، علی ازجمله)شوند می آزاد ھمه زندان، چھارماه گذشت با مشخصات وثبت نگاری وانگشت گرفتن  خرس

 ساواک ھفت اداره افرادعضو اين که شود می مشخص ۶٢ سال ازدستگيری پس ھای بازجوئی دردوره بعدھا وپرتوی،
تگاه نصب ولؤومس اه دردوره شوروی درسفارت سمع استراق دس وده ش ن ب رای رو وازاي انوری ب م کي ود مھ  ب

ه بوده آن برای فرد ازاين حزب بازجوئی برای کيانوری اصرارزياد. ن اطالعات ک  دسته ب خودحزب را رابطه دراي
 .بدھد شوروی وبه آورد

 رھبران فرار برای امکانات
 : نظامی يا مخفی فراردرشبکه امکانات - الف
تارا ماھيگيری قايق يک - ١ ه درآس افر بودک روی اخراجی ھم وائی ازني صفيه ازدوران پس(ھ ه را آن )ت ه ب  خود ھزين

ه ايران ازآستارای نفررا۶ انتقال توان قايق اين. بود مشغول گيری کارماھی وظاھرأبه کرده تھيه حزب برای تارای ب  آس
انگيری با واسطه يک مذکورازطريق قايقران. داشت شوروی ه جھ رتب نظامی  مخفی وکميت ودط م  بخش وازاعضای ب
 .رفت شمارمی به نظامی

ردی توسط بنزسواری ماشين يک - ٢ ی ازشبکه ف داری غيرنظامی بخش مخف ده خري ود ش اس وليتؤمس وتحت ب  عب
ود مشغول مسافرکشی به تھران و آستارا  اردبيل حدفاصل که قرارداشت خرسند ااين و ب ه ب ه برنام راد ک وردنظررا اف  م
ا و کرد می پياده افرادرا محل، کندودرآن منتقل اردبيل آستارا مرزی درجاده محلی به وازآنجا آستارا به ازتھران  پس آنھ

د می شوروی مرزی پاسگاه به ازعبورازرودخانه ا رفتن ارولی وب ه پ انوری ک اا در کي ته ختيارآنھ ود گذاش أموران ب  وبام
 .گرفتند می تماس شوروی

تگاه يک - ٣ ان وانت رو خود دس سيرآستارا درھم ل  م ه اردبي ا ک ان ب اس وليتؤمس منظوروتحت ھم ند عب  خرس
 .وجودداشت

 موتورسيکلت يک که بودند دايرکرده صوتی تعميرلوازم مغازه باب يک درسرخس مخفی نظرسازمان دوبرادرتحت - ۴
شھد  سرخس درمسير که دراختيارداشتند وانت رو خود ويک وکوھستانی خاکی یھا جاده برای اسبمن د دررفت م  وآم

د ا. بودن ی وليتؤمس تحت اينھ انی عل ادگی کت ال آم راد انتق ری اف تند، راازمرزسرخس رھب ران سرخس داش امرز اي  ت
اده شوروی سرخس فالته ج ه آس د ماشين ک ردد بتوان د ت ه نداشت کن ن وب ود، خاطرقرار اي راد ب ا اف  موتورسيکلت راب

 .کنند مزبورمنتقل
وب کوچک کشتی يک - ۵ ه کشورمتعلق درجن رو ب ائی یني ن داشت وجود دري ه داشت را امکان واي ده ک  از را ای ع

ا کمونيست حاکميت تحت شرايط درآن که جنوبی يمن به مرزآبی ود، ھ ال ب د، انتق ن دھن رادی توسط امکان اي د اف  مانن
 .بود شده تأمين بودند، نظامی نفره۵ محفل دريک که ... حقيقت احمدیناخدا
روی دربخش - ۶ وائی ني ان يک ھ ائی خلب ای يک فرندشيپ ھواپيم ا ۶ کوچک ھواپيم ره، ١٠ ت ق نف ه متعل  نيروھای ب

ه توانست ومی داشت وجود ھوائی زی برنام رده ري ه ک ه مأموريت وباتوجي شھد ب رود م اه يک آدرس.ب ه فرودگ  متروک
شھد درحوالی يش نيزمشخص م ی وپ ود شده بين ان درضمن. ب ا خلب ائی وھواپيم روازدر توان اع پ م ارتف رای ک  راب

 .بود افغانستان به رھبران از تعدادی انتقال ھا ھواپيما اين ومأموريت ريزی برنامه .داشتند رادارھا فرارازصفحه
 : علنی فراردرشبکه امکانات - ب
ان - ٧ ته فروغي ا"از گذش ا "ب ج ک أمورين ب انی م اط افغ اط ولؤومس داشت ارتب ه ارتب ا مرکزی کميت  سازمان ب

ان ه(خراس التی کميت تان اي ان اس ه وليتؤبودومس )خراس التی کميت ان اي ه خراس ده ب ان عھ ود باغي ان. ب ات فروغي  امکان
ری خروج نامکا آن پوشش تحت که کرد تأسيس ايبادتدر ساختمانی شرکتی جملهز ا خودراداشت، خاص وارتباطی  رھب

 .بود کرده سازماندھی را ازمرزافغانستان حزب
ه سوی آن به رھبری انتقال برای مطمئن کانالھائی صحرا ترکمن درمنطقه ازمرزافغانستان گذشته فروغيان - ٨  مرزتھي

 رزادهخواھ چنين ھم و دخترجوانشير ھمراه به فروغيان خود حزب به اول ازضربه قبل روز چند طوريکهه ب بود، ديده
 .ازکشورفرارکردند خارج مسيربه ازھمين عموئی

 : فرار امکانات ازکليه رھبری اطالع - ج
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ات علنی، ازامکانات گذشته که ترتيب بدين داشتند، فراراطالع متنوع ازامکانات توده حزب رھبری رار ازامکان بکه ف  ش
 دراواخرسال. باخبربودند لمبردرجزئياتق حسين حدی وتا پرتوی شلتوکی، حجری، جوانشير، کيانوری، ونظامی، مخفی
ات مجموعه که گرفت تصميم حزب رھبری ۶٠ ی فرارشبکه امکان ی علن ار وغيرعلن ه يک دراختي رد کميت ا قراربگي  ت

ای وظيفه بھتربتواند راد اختف ری اف ا وخروج رھب ازماندھی را ضروری ازکشوردرمواقع آنھ د، س ن نماي سه ازاي  روجل
وی مھدی شلتوکی، رضا حجری، باسحضورع با امکانات ھماھنگی اھی پرت ات وگ ا اوق شکيل حسين ب  شد می قلمبرت

ه گرفتند تصميم شد، می شناسائی باعث امکانات انتقال آنکه دليل به ھمچنين. ه ک ات کلي بکه موجود امکان ی ھای ش  علن
ات و شود سازماندھی وحجری شلتوکی قلمبر، وليتؤمس تحت م مخفی ھای شبکه در موجود امکان ارخود ھ  آن دراختي

اتی قرارشد، حال درعين. بماند باقی سازمان ه امکان رای ک ای ب راد اختف ع سياسی تأھي اف  ايجادشده ضروری درمواق
ی سياسی تأھي افراد خود به کردند، می زندگی ھا خانه ازاين يک درھر که وزوجی امن ھای خانه ازجمله است،  معرف
ائی برای جودت و آئين نيک ده،باقرزا شلتوکی، حجری، طورمثاله ب. شوند ه شناس ا خان ه ھ ا ب رده آنج ه. شدند ب  ازجمل

ی درشبکه موجود امن ایھ خانه به متفاوت ھشدارھای درصورت مرکزی کميته اعضای انتقال کميته، اين وظايف  علن
ه به مرکزی افرادکميته وقرمز، خطرزرد اعالم درصورت .بود مخفی يا ی درشبکه امن ھای خان ه علن ر ک  مخفی ایب

ه شدن ده تھي ود، ش رده ب ديدتروھمچنين ودرصورت شدند می ب اده خطرش رای شدن آم ه ازکشوربه خروج ب  ھای خان
 درشبکه امن ھای خانه به خطرزرد، اعالم درصورت سياسی ھيئت اعضای اما. شدند می منتقل مخفی درشبکه موجود
رده مخفی درشبکه موجود امن ھای خانه به خطرقرمز، اعالم ودرصورت علنی دند می ب ات .ش  درشبکه موجود امکان
ا قلمبر حسين وليتؤمس تحت حزب رھبری وفراراعضای شدن مخفی برای علنی لتوکی کامل نظارت ب ود وحجری ش  ب

سيج برای کميته تشکيل به راجع تصميم. قرارداشت پرتوی وليتؤمس تحت مخفی درشبکه موجود وامکانات  وسازمان ب
 .بود ايجادشده حزب سياسی تأھي توسط وپرتوی حجری شلتوکی، نفره سه جلسه وليتؤمس با امکانات اين دادن
ه اسماعيل را امورمالی وليتؤومس کرد می تھيه راحزب وماشين خانه تھيه پول ازجمله مختلف ھای ھزينه  *  ذوالقدرب
 .داشت عھده
ابود ناسبم کامأل باشرايط رھبری ومھاجرت اختفاء عمليات انجام برای خانه ١٢ تعداد داد مھي ادی وتع ه زي ه خان  ديگرک
ورد اضطراری درشرايط توانست می ولی نداشت مناسب کامأل شرايط تفاده م اده؛قرارگيرد اس ود شده آم ل لهأمس. ب  قاب

ردراين ائی موردمحدوديت ذک ود ھ ه ب رای زوج انتخاب ازلحاظ ک ه ب ه يک ھر استقرارواسکان توجي ا ازخان  وجود ھ
رده ازدواج غيرسياسی وکامأل وغيرحزبی عادی باھمسری مخفی شبکه افراداز برخی چراکه داشت، د ک ه بودن ه ک  توجي
 .نمود می فرارمشکل درشرايط آنھا
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